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Byråkrater
Odd-Egil Stavn, Rådmann

Hyttekommunen Flå
Eiendom Norge er en bransjeorganisasjon for
eiendomsmeklingsforetak som utarbeider og
publiserer prisstatistikk sammen med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Eiendom Norge sendte ut en
pressemelding 15. februar 2017 hvor de melder
om en økning av salg av fjellhytter på 13 % fra året
før, og prisene på fritidsboliger har økt med 5,5%.
I tabellen som rangerer medianpris i «fjellkommunene» ligger Flå på førsteplass etterfulgt av
Øyer (Hafjell m.fl) og Sirdal. Medianpris på en
hytte i Flå omsatt i tidsrommet fra februar 2016
til januar 2017 var på kr.3.250.000,-.

Flå kommune har som et mål å bli en betydelig
hyttekommune, og oppslagene i media som følge
av Eiendom Norge sin pressemelding er en bekreftelse på at vi er på rett vei. Det bygges mange og
flotte hytter i fjellet vårt. For de som allerede har
gått til anskaffelse av hytte i Flå er det selvsagt
heller ingen bakdel at verdien stiger.
Med ønske om en riktig god Påske.
Odd Egil Stavn
Rådmann
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I det norske språket er byråkrati nesten å
forstå som et skjellsord. Jeg tenker at for at
et samfunn skal fungere må man ha et byråkrati. Hvordan ville et samfunn uten byråkrati
og byråkrater vært? Svært lite hadde fungert.
Men det må ikke bli slik at byråkratiet og byråkratene glemmer at de skal drifte og utvikle
samfunnet, ikke sinke og begrense.

Tor Egil Buøen, Ordfører

måtte vi derfor be Fylkesmannen om mekling.
Etter mitt syn helt unødvendig, men slik kommunestyret så det, den eneste muligheten til
å komme i kontakt med innsigelsesmyndigheten.

Vi har i flere år arbeidet med en kommunedelplan for Gulsvik. Denne planen er helt avgjørende for videre utvikling av boligområder,
næringsområder og ikke minst infrastruktur
i Gulsvik. Ikke minst med tanke på framtidige
muligheter som vil komme som en følge av
den generelle utviklingen på Ringerike, og ikke
minst med ny E16 og Ringeriksbane i 2024.
Hele planprosessen har vært en langdrug
kamp. Først mot Fylkesmannen som mente
boligbygging i Gulsvik var i strid med nasjonale bestemmelser om samordna transportplanlegging, på norsk: Boligbygging i Gulsvik
skaper klimagassutslipp og er derfor uønsket.
Etter at det kom ny regjering høsten 2013 trakk
Fylkesmannen sin innsigelse.

Denne saken er en av mange jeg i mine 10
år som ordfører har opplevd. Statsbyråkratiet
kommer på banen, stopper prosesser og forsvinner så inn igjen i bunkersen sin, der nye
framstøt planlegges, men gamle saker blir liggende. Med et slikt byråkrati vil Norge stoppe.
Vi trenger et robust, fleksibelt og løsningsorientert byråkrati som gjerne må komme med
innsigelser, men som også må ønske å bidra
til å finne løsninger.
Med ønske om en god og løsningsorientert vår
og påske
Flå - først i Hallingdal

Statens Vegvesen har hatt innsigelse mot
avkjøringene på Gulsvikskogen og til Roppemoen. Flå kommune har brukt Asplan Viak til å
utarbeide planer for mulige avkjøringer. Disse
er oversendt Statens Vegvesen. Vi har ventet
i fire mnd. på svar. Tiden går, men byråkratiet
står. For å komme i dialog med Vegvesenet

Tor Egil Buøen
Ordfører
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Siden vi tidligere skulle gå tilsyn hvert 4. år
så ble tilsynsgebyret delt på fire og fakturert
¼ hvert år. Når det nå blir ulik frekvens på
tilsyn i boliger så må det fra i år faktureres
hele gebyret på en gang, men bare etter at
feieren har vært på besøk for å utføre tilsyn.
Siden hele gebyret nå blir fakturert i stedet for
¼ så vil det oppleves om en økning i gebyret,
men det er altså ingen økning, årsaken er du
betaler hele gebyret på en gang etter at feieren
har vært hos deg for å utføre tilsyn, i stedet
for ¼ hvert år uavhengig av når du fikk tilsyn.
Den nye ordningen blir derfor mer riktig også
siden du kun betaler etter at feieren har vært
på besøk for å utføre tilsyn, ikke ellers.

Endringer i rutiner
for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging med vesentlig endringer
fra den tidligere gjeldene forskriften
på området. Tidligere skulle det ikke
feies piper sjeldnere enn hvert fjerde
år, men oftere etter behov. Og det
skulle gjennomføres tilsyn med fyringsanlegg hvert 4. år.

tilsyn. I tillegg ble alle fyringsanlegg omfattet
av forskriften. Det betyr at alle fritidsboliger,
hotell og næringsbygg også skal ha tilsyn og
feiing dersom de har et fyringsanlegg.
ENDRINGER FOR BOLIGER
En utredning og risikovurdering som ble gjort
i alle Hallingdalskommunene i 2016 viser at
det ikke skal feies eller gjennomføres tilsyn
sjeldnere enn hvert 8. år. Men oftere dersom
risikoen tilsier det. Feieren kartlegger risikoen
for hvert enkelt fyringsanlegg/bolig etter alder
og tilstand på anlegget, etter fyringsmønster,
etter sotmengde o.l.

Fyringsanlegg betyr ovn/peis/fyrkjele inkl.
røykrør og skorstein. Den nye forskriften setter
ikke krav til hvor ofte det skal feies og gjennomføres tilsyn, det er risikoen for brann ved hvert
enkelt fyringsanlegg som skal legges til grunn
for hvor ofte det skal feies og gjennomføres

Endringer for boligeierne blir derfor at feieren
kan komme sjeldnere, eller oftere enn før.
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og om en i hele tatt har et fyringsanlegg i fritidsboligen. På bakgrunn av denne kartleggingen vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten i
fritidsboliger fremover. Målet er at dette skal
være klart fra 1.1.2018. Inntil vi har organisert
oss for dette kan hytteeiere som ønsker feiing
eller tilsyn ta kontakt med oss for å avtale feiing og/eller tilsyn.
En annen utfordring når det gjelder feiing og
tilsyn på fritidsboliger er at det folk stort sett
er på hytta i helgene og i feriene, det blir vanskelig for kommunen å utføre feiing og tilsyn
bare i helger og ferier. Dersom vi skal rekke
over alle er vi avhengig av å jobbe i ukedagene. I kartleggingen vil vi skaffe informasjon
på om det er mulig å gjennomføre feiing og
tilsyn i ukedagene, f.eks. ved hjelp av nøkkel
fra vaktselskap, vaktmester, eller en annen
representant for hyttefeltet/området.

I overgangen fra gammel til ny ordning så vil
det være en del som har betalt de siste årene
uten å få tilsyn. De som dette gjelder vil få fratrekk på det nye gebyret ut fra hvor mye du har
betalt tidligere, og når du fikk tilsyn sist gang.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at forskriftene krever at feieren skal ha en stige eller
trinn på taket for å utføre jobben forsvarlig
og i henhold til forskriftskravene. Vi oppfordrer
derfor eierne av fritidsboligene til å montere
stige eller trinn på taket i løpet av året. Har du
spørsmål om takstige/taktrinn så ta kontakt
med oss.

Når det gjelder feiing så blir det ingen endring
på hvordan gebyret faktureres, det vil bli fakturert etter at du har fått feiing slik som før. Men
i frekvens kan det bli sjeldnere feiing på de
som bruker fyringsanlegget sjelden. Det medfører at det også blir billigere for de, siden det
bare faktureres etter at feiing er utført. De som
ønsker oftere feiing enn det som feieren forslår
gir beskjed om det så får du feiing oftere.

Kontaktinfo ang. feiing og tilsyn i boliger og
fritidsboliger
Flå, Gol, Hemsedal og Ål:
Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Tlf. 96625425
Mail: feieavdeling@hallingdal-brannvesen.no

ENDRINGER FOR FRITIDSBOLIGER
Endringer i forskriften medfører betydelige
endringer for kommunen siden alle fritidsboliger ble omfattet av forskriften. I ….. kommune
er det vesentlig flere fritidsboliger enn boliger. Det betyr at vi trenger mange flere feiere.
Men hvor mange vet vi ikke før vi har kartlagt
omfanget. Det er i 2016 gjort en utredning i
alle kommunene i Hallingdal, denne beskriver
en fremdriften i arbeidet der vi begynner med
en kartlegging. Alle hytteeiere i ….. Kommune
vil få et skriv der de må registrere ulike opplysninger om fyringsanlegget og bruken av dette,

-5-

Ny brannbil
til Flå brannvesen

og utstyr som gjør den vesentlig tryggere for
brannmannskapene enn den gamle.
Bilen har dobbeltcabin med tre røykdykkerseter bak i cabinen. Det sitter røykdykkerapparater integrert i setene. Når røykdykkerne
setter seg i setet så er det bare å ta på selene,
og de er da klar til innsats på få minutter, og
innen bilen er fremme på ulykkesstedet. Med
den gamle bilen måtte røykdykkerne ta på seg
røykdykkerapparatene etter at de var kommet
frem til ulykkesstedet. Det tok derfor vesentlig
lengre tid før de var klar til innsats med den
gamle bilen, enn det gjør med den nye.

Hovedbrannbilen til Flå Brannvesen,
en 1996 modell Mercedes enkeltcabin mannskapsbil er byttet ut med
en 2003 modell Scania dobbeltcabin
mannskapsbil med 380 hk.
Den gamle hovedbrannbilen beholdes og er
omrigget til å frakte ekstra utstyr til skogbranner, store branner og ulykker. I tillegg
til å være reservebil når den nye bilen er på
service.

Bilen har et nyere type redningsverktøy for å
frigjøre personer fra kjøretøy etter trafikkulykker, dette er mye sterkere og raskere enn det
gamle.

Til tross for at den nyinnkjøpte bilen ikke er så
mye nyere enn den gamle så medfører anskaffelsen et veldig stort løft for Flå brannvesen,
for beredskapen for innbyggerne, eierne av
næringsbygg, boliger og hytter, samt turister
og besøkende på Flå. Den nye brannbilen
representerer en nyere generasjon av brannbiler som er nesten identisk med dagens nye
biler, samt at den er en del større en den
gamle.

Den nye bilen har en ny generasjon vannpumpe som er eksakt samme type pumpe
som blir levert på nye biler i dag. Pumpen kan
kjøre på fullt trykk selv om bilen nær sagt går
på tomgang. Pumpen har automatisk styring,
noe som er en vesentlig forbedring fra den
gamle bilen der alt måtte styres manuelt.

Den nye bilen har større plass, større motor
på 380 hk, 4-hjulstrekk med sperrer, den har
automatisk girkasse. Og den har flere systemer
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Førstehjelp
Brannvesenet rykker ut på livreddende førstehjelp dersom ambulansen er langt unna
I alvorlige, akutte situasjoner står det om
minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget
styrkes hvis pasienten får hjelp i påvente av at
helseressurser kommer frem.
Flå brannvesen er med på et prosjekt som Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gjennomført for
4000 brannmannskaper i 144 norske kommuner
for at innbyggerne skal få raskere hjelp i påvente
av at helseressurser kommer frem. Brannmannskapene på Flå har i regi av prosjektet, som
kalles «Mens Du Venter På Ambulanse», fått
grundig opplæring i grunnleggende og avansert
førstehjelp. Brannvesenet er utstyrt med blant
annet hjertestarter, medisinsk oksygen og annet
førstehjelpsutstyr. Og de får årlig grundig oppdatering på fagområdet. At brannvesenet har denne
tjenesten gjør at innbyggerne på Flå vil få raskere
hjelp når det oppstår alvorlige eller akutte situasjoner med behov for livreddende førstehjelp.

De siste årene har det blitt vesentlig høyere
krav til brannmannskapene i form av utdannelse, krav til å bestå fysiske tester, krav øvelser (innhold og antall), krav til utsyr osv. Dette
for kunne innfri de høye kravene som stilles
for å takle de tradisjonelle oppdragene på en
bedre måte enn før, samt å takle alle nye typer
oppdrag på en profesjonell måte. Endringer
i vær, klima, og samfunnet generelt har ført
til andre typer oppdrag, og mere komplekse
oppdrag enn for få år siden. På vegne av
brannmannskapene på Flå vil jeg gi honnør
til politikerne på Flå som ser denne utviklingen
og samrøystes vedtok å løyve kr. 1 million for
å kjøpe en bil som hjelper oss å takle disse
utfordringene i mange år fremover!

Dersom nærmeste ambulanse er langt unna
kan en altså være forberedt på at brannvesenet kommer for å yte hjelp inntil ambulansen
kommer frem. Brannvesenet på Flå har bare
brannbilene å kjøre ut på slike oppdrag med.
Det kan derfor virke dramatisk om det kommer
en stor brannbil når en har ringt etter ambulanse. Men ambulansen vil komme like raskt
uansett, og at brannmannskapene kommer
gjør at en får raskere hjelp enn en ville fått
uten at brannvesenet hadde kommet.

John Bjella, Brannsjef

John Bjella, Brannsjef

Kampanjen

vilt på ville veier
Har du skaffet deg det viktige
viltbåndet? Der kan du lese
om hvordan redusere risikoen
for å kjøre på hjortevilt og
om hva du skal gjøre om du
likevel er uheldig. Båndet kan
oppbevares i hanskerommet.
I år er det hittil trykket 100 000 viltbånd finansiert av If Skadeforsikring.
Båndene delt ut over store deler av
landet.
I Flå kan du stikke innom servicetorget i kommunen og få gratis bånd.

Det må presiseres at denne beredskapen er et
supplement til ambulansen, ikke en erstatning.
Brannmannskapene disponeres av medisinsk
nødtelefon 113 når de er ute på slik oppdrag.

Les mer på http://viltogtrafikk.no. Der
finner du også filmer som er laget for
kampanjen Vilt på ville veier.
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• Ta kontakt med servicetorget på
tlf. 32 05 36 00 for eventuelle kartutsnitt.
• Frist for innsendelse av svarskjema: 1.5.2017

ALLE VEGER
Prosjektgruppa skal kartlegge trafikksikkerhetssituasjonen i hele kommunen – på og
langs riks-, fylkes- og kommuneveger – slik den
oppleves både med kjøretøy og som myk trafikant. Det skal være særlig fokus på de yngste.

Kommunens trafikksikkerhetsplan
skal oppdateres
– Da må fløværingene og hyttefolket
komme med innspill!
Det er Jon Andreas Ask og Knut Erik Jetlund som kommer med denne
oppfordringen. De utgjør prosjektgruppa og håper på like bra respons som da
den forrige trafikksikkerhetsplanen for Flå ble lagt i 2009.

– Mange av de registrerte tiltaksbehovene som
kom med i planen den gangen, er gjennomførte, forteller Ask, som arbeider i kommunen.
Jetlund er – som sist – innleid prosjektleder.

registrere trafikkfarlige punkt og strekninger
– og andre trafikale risikoforhold. Planen skal
omfatte både fysiske og ikke-fysiske tiltak; det
vil si tiltak som gir trygg framkommelighet og
god atferd. Planen skal være klar til politisk
behandling høsten 2017 slik at kommunen
tidsnok kan søke om økonomisk støtte fra
fylkeskommunen og påvirke budsjettene hos
Statens vegvesen.

Slike gjennomføringer handler alltid om bevilgninger fra kommunen selv, fylkeskommunen
og staten, og det skal mye til at det bevilges
penger til alt – heller ikke i Flå. Nå skal de ikkegjennomførte tiltakene vurderes igjen sammen
med nye behov – og danne grunnlaget for den
oppdaterte trafikksikkerhetsplanen.

REFERANSEGRUPPE
Skole, barnehage, eldreråd og rådet for mennesker med funksjonshemming skal involveres. Så også teknisk ansvarlig i kommunen,
lensmann Geir Vidme og representant fra
Statens vegvesen.

TRENGER INNSPILL FRA INNBYGGERE,
BEDRIFTER OG HYTTEEIERE
Responsen er et viktig ledd i arbeidet med å
-8-

SPØRSMÅL KAN RETTES TIL:
Jon Andreas Ask, Flå kommune
Tlf: 32053600 / 415 10 404
E-post: jon.andreas.ask@flaa.kommune.no

SI IFRA!
- Vi håper på god respons og mange innsendte
svarskjema. Da blir dette en felles dugnad i
hele kommunen. Stort engasjement er i seg
selv et forebyggende tiltak, understreker Knut
Erik Jetlund.
- Du har sikkert tenkt at ”her kan det skje en
ulykke hvis ikke noe blir gjort”. Kanskje har
du hatt en ”nære-på-opplevelse”? Nå har du
sjansen til å si ifra – og dermed bidra til å gjøre
forholdene tryggere. Vi ønsker også innspill
vedrørende holdningsskapende tiltak.

Knut Erik Jetlund
Tlf: 916 83 697
E-post: kejet@online.no
POLITISK BEHANDLING
Alle tilbakemeldinger blir registrert, systemati
sert, vurdert og prioritert – og nedfelles i forslaget til kommunal trafikksikkerhetsplan for
perioden 2018 - 2022. Forslaget skal til politisk
behandling i september/oktober 2017 og legges inn i budsjettet for 2018.

Alle synspunkt, innspill og forslag til tiltak er
like velkomne.
• Svarskjema finner du på flaa.kommune.no.
• Returneres til postmottak@flaa.kommune.no
eller til Flå kommune, 3539 Flå.
• Du kan også hente skjema på servicetorget.

Den godkjente planen blir lagt ut på kommunens hjemmeside.

ÅPENT HUS/KAFE
Kunne det smake med en pust i
bakken, rykende fersk vaffel eller
gjærbakst og en kopp te eller
kaffe.

Velkommen innom vårt lille utsalg på dagsenteret i Flå Veksthus, helseavdelingen.
Ny åpningstid fra 10.03.17:
Fredager fra 12.30-14.30.
PS: Husk småpenger.

Kaffe, te eller annen drikke kr. 10.Vafler eller pizza kr. 20.-

Helsetjenesten i Flå
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Daglig leder
Flå frivilligsentral
Mandag 6. mars startet jeg opp i 50 % stilling
som daglig leder av Flå frivilligsentral.
Jeg er 48 år, gift med den nye presten, har to
store barn og er en rar blanding av setesdøl og
telemarking. Vi er glade for endelig å ha flyttet
til Flå, etter at vi begynte å se på mulighetene
for tre år siden. Vi har blitt tatt godt imot på
alle måter, og gleder oss til å bli bedre kjent
med alt hva kommunen har å by på, og bli
bedre kjent med våre nye sambygdinger.
Etter mange år i politiet hadde jeg lyst til å
jobbe med noe annet. Jeg har alltid likt best å
jobbe med mennesker. Det er da midt i blinken

Nye tider for avfallslevering i Flå
Fra 01. september 2017 vil de fleste Fløværinger få avfallet hentet hjemme!
Dette har Flå kommunestyre vedtatt i samsvar med «Avfallsplanen for Hallingdal og Krødsherad». Endringen vil omfatte ca 95% av alle husholdningene
mens de som bor slik til at henting med renovasjonsbil er vanskelig, vil måtte
levere i container som i dag.
Fra ca. 01. august vil Hallingdal Renovasjon
IKS starte arbeidet med å levere ut avfallsbeholdere. Hver abonnent vil motta 3 beholdere,
en til restavfall, en til glass- og metallemballasje og en til papir, emballasjepapp og
drikkekartong. Naboer som ønsker felles

avfallsbeholdere på samlepunkt kan ta kontakt
med Flå kommune for en vurdering.
Abonnentene vil ikke få noen direkte kostnad
ved overgang til avfallshenting hjemme, da
dette dekkes gjennom renovasjonsgebyret.

- 10 -

å få drive en frivilligsentral, hvor nettopp det
aller viktigste er møte mellom mennesker.
Frivilligsentralen skal være en nettverksbygger og et bindeledd mellom de som yter
frivillig arbeid og de som mottar frivillig
innsats. Det er mange som har behov for
hjelp utover det man får fra det offentlige,
og forhåpentligvis mange som ser gleden i
å hjelpe. Gjennom frivilligsentralen vil man
kunne møte mennesker, få hjelp og gi hjelp.
I skrivende stund har jeg så smått kommet
i gang med arbeidet og har mye å kartlegge
og lære. Jeg ønsker at frivilligsentralen drives i nært samarbeid med bl.a. frivillige,
lag og organisasjoner. Flå frivilligsentral blir
akkurat så god som vi sammen gjør den.
Jeg skal forsøke så godt jeg kan å arbeide

for at vi får en sentral som kan være til nytte
for så mange som mulig i Flå, og tilrettelegge for gode møteplasser for alle - bl.a.
unge, eldre, flyktninger og nyinnflyttede.
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over
å bruke deg selv er den betalingen du får.
Det er kun fantasien som setter grenser for
hva som kan gjøres frivillig.
Har du lyst til å være frivillig eller har du noe
frivillige kunne hjelpe deg med så ta kontakt! Flå frivilligsentral holder til i biblioteket
i Veksthuset. Kom gjerne innom for en prat!
Jeg kan også treffes på mail
post@flaa.frivilligsentral.no eller telefon
90 76 70 11.
Hilsen Marianne Wienenga

Beholderne vil bli tømt med faste mellomrom
i henhold til en såkalt «Tømmekalender».
Beholderne skal fortrinnsvis være fast plassert
på eiendommen og skal på tømmedag settes
så nær renovasjonsbilen sitt stoppested som
mulig og ikke lenger enn 5 meter fra dette.
Stoppested er hovedsakelig på offentlig veg.
Der det etter en samlet vurdering blir funnet
hensiktsmessig kan det bli kjørt på privat veg,
dersom vegstandard og snuforhold er tilfredsstillende.
Husholdninger som fortsatt skal levere
avfallet sitt i container vil få informasjon om
hvor de skal levere avfallet. Endringen vil
medføre at flere av dagens containerpunkt
blir avviklet.

Husholdningene vil i tiden som kommer motta
mer informasjon om denne endringen. Utfyllende informasjon om renovasjonsordningen
finnes også på www.hallingdalrenovasjon.no
og på vår Facebook side.
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Alpakka-utstilling
Bamsekloa
for Bjørn, høyttalere og mikrofoner på alle
foringsarenaer (også musikk før fôring),
oppgradering av krokodilleutstilling med
nyheten krokodille-varan, ta med de besøkende inn til hjorten, og sist men absolutt
ikke minst vår nyhet «Bamsekloa» - en
familieberg- og dalbane.

Bjørneparken har lagt bak seg et
godt år med en betydelig besøksrekord, hele 75 500 besøkende
kom for å oppleve bjørn, gaupe,
elg, rev og gårdsdyr, og ikke minst
våre nye krokodiller og slanger.

Bjørneparken har i dag få opplevelser
for barn i alderen 2-6 år, og vi ønsker
å styrke produktet «Bjørneparken» for
disse. Vår hovedmålgruppe, barnefamilier, har svært ofte ett eller 2 barn i denne
aldersgruppen. Derfor tror vi at ytterligere
satsning på denne gruppen vil medføre
økt trivsel, økt opplevelse, mer natur- og
dyreglede og respekt for dyr og forståelse
for deres behov og betydning i naturen.

Spesielt gode tilbakemeldinger har vi fått
på opplevelsen å kunne være med inn til
revene, og det å kunne holde en slange!
Det er en viktig oppgave for oss å kunne
beholde alle disse nye besøkende, og
sørge for at både nye og tidligere besøkende velger å reise til Bjørneparken
også i 2017. Derfor har vi klar en rekke
mindre nyheter og videre forbedring av
produktet: tribuner rundt hovedhegnet
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Helga 21.-23.april skal det arrangeres
alpakka-utstilling i Thonhallen.

utstillingen så vil det også være utstillere med
mulighet for kjøp av alpakka-produkter.

Selve utstillingen er lørdag 22.april og det legges opp til at arrangementet også er åpent
for publikum deler av dagen. I tillegg til selve

Du kan lese mer om utstillingen på
http://www.alpakkaforeningen.no/2nyheter/39-alpakkautstilling-2017

God påske!

Tilkallingsvikarer i barnehagen

Barnehagen
holder
stengt mandag, tirsdag
og onsdag i påskeuken.
Tirsdag 18. april er det i
tillegg planleggingsdag
for personalet. Første
dag i barnehagen etter
påske blir derfor onsdag
19. april.

Har du glede av å være sammen med barn, og lyst til å skape
inspirerende og gode dager sammen med oss i barnehagen?
Flå kommunale barnehage trenger tilkallingsvikarer ved sykdom
og annet fravær, og søker deg som har lyst til å tilbringe litt tid
sammen med oss.
Du må kunne stille på kort varsel og være fleksibel når det
gjelder arbeidstid. Du må være tålmodig, ha et godt smil og et
varmt fang – og du må like barn.
Hvis dette passer beskrivelsen av deg, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Vi benytter anledningen
til å ønske alle en riktig
god påske!

Send gjerne noen ord om deg selv på mail: aina.plassen@flaa.
kommune.no eller ring oss på telefon 32 05 02 70 / 92 81 59 30.
Velkommen til oss!
Hilsen personalet i barnehagen
- 13 -

Hallingdal. Ungdom som bidrar til å jobbe
aktivt med å inkludere andre i de miljøene
de er.

Jubileumsår for organisasjonen MOT:

Har styrket ungdoms MOT i 20 år
Det startet med en lidenskap for mennesket, og en drøm om styrke
ungdoms MOT i 1994. Nå er MOT en viktig ungdoms- og samfunnsbygger, blant annet i Flå kommune og på Flå skole siden 2004.
I 20 år har det blitt lagt ned en uvurderlig innsats fra ildsjeler og frivillige hvert eneste år.
Nå har MOT over 66 000 elever landet over som
er en del av MOTs program “Robust ungdom”.
– MOT arbeider for å skape robuste ungdommer, som inkluderer alle. Vi ønsker å utvikle
robuste ungdommer som er sterk i seg selv,
men samtidig tror vi også at det har en dobbelteffekt, fordi robuste ungdommer vil enklere
klare å inkludere og ta vare på dem rundt seg
også. Slik kan vi skape et varmere og tryggere
samfunn, sier MOTs stifter Atle Vårvik, som i
1997 stiftet MOT sammen med Johann Olav
Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen.

MOTs program “Robust ungdom” har ikke
endret seg mye siden 1997. Vårvik kan fortelle
at dette er noe MOT er veldig stolt over.
- Ungdommer i dag har kanskje andre utfordringer enn tidligere, men MOT til å leve, MOT
til å bry seg og MOT til å si nei er universelle
verdier som er like aktuelle i dag som de var
for tyve år siden.
MOT I FLÅ KOMMUNE
Videre vokste organisasjonen seg større, og
høsten 1997 ble MOTs program innført ved
ungdomsskoler rundt om i Norge. Flå kommune ble en del av MOT i 2004, og har siden
den gang jobbet for å skape et godt skolemiljø
hvor ungdom har fått styrke bevissthet og mot
- til å leve, til å bry seg og til å si nei.
– MOT har gjort en forskjell. Sitat fra ungdommer: «MOT gjør at jeg tørr å stå for egne
valg», MOT gjør at jeg tørr å si ifra når noe
ikke er bra» MOT har hjulpet meg til å sette
fokus på det som er bra» MOT gjør noe bra
med klassemiljøet» MOT gjør at jeg har fått
mer troen på meg selv og det jeg kan få til»

HVORFOR “MOT”?
Den gang startet det som et kalenderprosjekt,
hvor mange kjente personligheter stilte opp
for å fronte MOTs budskap om å ha mot til å
leve, bry seg og si nei. Det noe originale navnet
“MOT” ble valgt fordi det ligger stor styrke i
det, ifølge stifteren selv.
– Jeg liker å vise til et sitat fra Aristoteles som
sier at “Mot er den viktigste egenskapen et
menneske kan ha fordi den er en garanti for
de andre egenskapene og verdiene vi ønsker
å stå for”, forteller han videre.

Flå kommune har også utdannet mange
unge MOTivatører sammen med resten av
- 14 -

DE NESTE 20
Men det er ikke bare i Norge organisasjonen
har fått solid rotfeste. De siste årene har MOT
etablert seg også utenfor landets grenser i SørAfrika, Thailand, Latvia og Danmark, hvor det
også jobbes for å utvikle en kultur som byr
på mennesker som er robuste, og som gjør
andre verdifulle.
– Det er er en stor bekreftelse for MOT at programmet kan overføres til andre land. Skolene
der skaper resultater og magiske øyeblikk hver
dag, og det viser hvor viktig mot er, uansett
hvor man er i verden. MOT skal fortsette å
spre seg, og være en viktig ungdoms- og samfunnsbygger de neste 20 årene også, avslutter
Vårvik.

MOTs stiftere: Atle Vårvik og Johann Olav Koss var de som
startet organisasjonen MOT. Her under Idrettsgallaen i
2015, hvor Vårvik vant Idrettsgallaens hederspris.

MOT NORGE: TIDENES BESTE RESULTAT –
REKORDHØY EFFEKT
2016 startet magisk! I januar kunne Marte,
Leder MOT Norge, vise frem dokumenterte
resultater fra MOT-undersøkelsen 2015 som
ble gjort blant 10. klassinger. 8.478 elever
besvarte undersøkelsen (en økning på 6 %
fra året før).
Undersøkelsen måler bl.a.: «MOT har gjort at
jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre»,
«MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller
aksepteres», «MOT hjelper meg til å ta bevisste valg», «MOT har gjort det lettere for meg
å si nei».
Gjennomsnittsscore på MOTs effekt var
rekordhøye 5,70 på en skala 1 – 7. Resultatet
var også høyt de to foregående årene (5,60 og
5,59), og når MOT Norge ytterligere hevet seg
er det imponerende. Gratulerer så mye til MOT
Norge og MOTs lokale medarbeidere som
skaper opplevelse gjennom sin væremåte og
som gjennomfører MOT-programmet Robust
ungdom på imponerende bra måte.

ANERKJENNELSE OG TILSKUDD FRA STAT
Den anerkjennelse og de tilskudd MOT Norge
har fått fra flere departementer og direktorater i 2015 og 2016 har betydd mye for MOTs
nivåheving det siste året. Omtrent samtlige
offentlige støtteordninger har tidligere vært
prosjektbaserte, avgrenset faglig eller sektorpolitisk. Denne marginaliseringen har medført
at MOT Norge ofte har møtt stengte dører i
møte med departementer, direktorater og tilskuddsordninger i perioden 2000-2014. De to
siste årene har det skjedd en endring: MOT er
igjen, som for 20 år siden, anerkjent av staten
for sin helhetlige tilnærming og sitt fokus på å
jobbe i forkant og legge ned den forebyggende
innsatsen tidlig. Det er både betryggende og
inspirerende at regjeringen nå anerkjenner
den måten MOT mobiliserer ungdom, skole
og lokalsamfunn på, og at de tydeliggjør og
synliggjør sin verdsettelse gjennom anerkjennelse og tilskudd. Det styrker MOTs arbeid i
å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.
Det styrker MOTs arbeid i å skape varmere
og tryggere samfunn. Det styrker MOT som
ungdoms- og samfunnsbygger.

MOT Norge når virkelig inn til ungdom! MOT
Norge har virkelig effekt.
- 15 -

MOT for dagen
Ønsker alle en riktig god påske. Spis masse
appelsiner, nyt forhåpentligvis solen og kos
dere med familie og venner. Og ikke minst her
er det noen ord til ettertanke:

I tillegg til dette innlegget, har vi
denne gangen lagt ved litt info om
MOT sine resultater og info om MOT
20 år. Vil også ønske Marianne Gandrud Skinnes velkommen inn i teamet
som MOT-Coach. Med sitt glødende
engasjement og kunnskap, gleder vi
oss til fortsettelsen.

En eldre snekker var klar til å pensjonere seg.
Han fortalte arbeidsgiveren sin om sine planer om å slutte i husbyggingsindustrien og ha
mer fri sammen med konen sin og resten av
familien. Han kom til å savne lønningen, men
han hadde behov for å trekke seg tilbake. De
kom til å klare seg fint.
Sjefen var trist for at hans gode arbeider skulle
slutte og ba han om å bygge bare ett hus til
som en personlig tjeneste for seg. Snekkeren
sa ja, men da han begynte var det lett å se
at han ikke la sjelen sin i det. Han gjorde en
del nødløsninger og gjorde generelt dårlig
håndverk og med dårlige materialer. Det var
en uheldig måte å avslutte en pliktoppfyllende
karriere på.
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Da snekkeren var ferdig med arbeidet sist
kom sjefen for å inspisere huset. Han ga
snekkeren nøkkelen til huset og sa: ”Dette er
ditt hus – det er min gave til deg”. Snekkeren
var sjokkert. Så synd!! Hadde han vist at han
bygde sitt eget hus ville han ha gjort alt veldig
annerledes.

mindre enn vårt beste inn i bygningen. Så med
et sjokk, innser vi at vi må bo i huset vi har
bygd. Og hvis vi kunne ha gjort det om igjen
så ville vi gjort det på en annen måte. Men da
er det for sent å gå tilbake.
Hilsen fra
MOT teamet i Flå

Sånn er det med oss også. Vi bygger livene
våre, en dag av gangen, og ofte putter vi

Litt info

frustrasjon, spenning, morsomme stunder og engasjement sammen med mange
ungdommer, voksne medspillere og ikke
minst foreldre. Men noen ganger må man
ta noen valg som både føles godt, men
også rart og vanskelig. Døgnet har ikke
mer enn 24 timer, dessverre. Ser frem til
å følge med. Bra med «friskt blod» inn
der nå. MOT kommer jeg til å jobbe med
videre sammen med Marianne, så jeg vil
allikevel treffe aldersgruppen og ta del i
noe som skjer ellers.

Vi vil nå gå i gang med et danseprosjekt
som vi har fått støtte til fra Frifond.
Malgorzata Kubaty har sagt seg villig til
å lede disse dansegruppene. Det blir i
første omgang to grupper: 4-6 trinn og 7
-10 trinn. Det blir delt ut lapp på skolen
om tilbudet, og vil i prosjekttiden frem til
sommeren være et gratis tilbud.
Det er med et tungt hjertesukk jeg nå
etter hvert vil trekke meg tilbake som
ungdomsleder på klubben og med ungdomsråd. Klubben har jeg jobbet med
fra jeg var 19 år. Det er noen år med
oppturer, nedturer, glede, latter, alvor,

Takk for tiden jeg har hatt med dere alle.
Gode minner jeg kommer til å ta godt
vare på i hjertet mitt.
Martha K. Gaptjern
ungdomsleder
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Foto på bilde: Stian Ormestad / Bilcross.no

Ung MOTivator skolering for Hallingdal
Herlig ung MOTivator skolering
på Flå den 4. januar, med en
super gjeng fra Hallingdal.
MOT-ledelse var også tilstede.
Takk til Gunvor Moen og Ester
Gaptjern for at dere fikset lunsj
til oss på Grønvold, og takk til
Thon Hotel Bjørneparken som
leverte god og rimelig pizza på
veksthuset.
Tusen takk til vår regionale MOTleder Monica Gravdal som tok
turen helt til Flå.
I tillegg er vi superstolt av Mats
Bjerknes som holdt et suverent,
tankevekkende, rørende og herlig foredrag om alt er mulig. En
super dag og kveld var det virkelig. En flott gjeng med ungdommer som nå skal ut og begeistre
og bry seg i sitt lokalsamfunn.

Ny sesong med fart og spenning!
NMK Nedre Hallingdal gleder
seg til ny sesong og ønsker alle
velkommen til Roppemoen!

om morgenen og vi håper å se mange på
publikumsplass denne dagen.
Klubbmesterskapet har ikke fått dato
enda, men vil skje i løpet av september.

Det første som skjer i 2017 er juniorkurs for nye førere 18. mars, her ventes
25-30 juniorer fra hele Buskerud. Info om
påmelding finnes på våre nettsider.

All info om våre arrangementer og aktiviteter vil ligge på våre nettsider: www.
nmknh.no og våre Facebooksider.
Vil du bli medlem i NMK Nedre Hallingdal gå på www.nmk.no eller ta kontakt!

Vi regner med å kjøre to bilcrossløp på
Roppemoen i 2017, det første allerede 22.
April! Det er kvalifiseringsløp til landsfinalene i bilcross og vi regner med stor
deltagelse! Her blir det action fra tidlig

Vi gleder oss masse til 2017 og håper vi
sees på Roppemoen!

Avlagt vinterutstyr?
Integreringstjenesten er stadig på utkikk etter
vinterutstyr til de som trenger det. Har du i
overflod så ta kontakt med undertegnede.
May Britt Andersen Kolsrud
Integreringstjenesten
Mob. 47 61 25 56
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HallingEventYr har nå gått inn
i driften til Hallingporten
Stedet heter nå HallingEventYr Cafe’
og Handleri. Her får du middags
retter og småretter, handleri med
småvarer, antikk og etter hvert litt
interiør. Barista kaffemaskin, pizza,
ferske bakervarer og mulighet for
takeaway/catering kommer også.

I tillegg til å være et tilbud for hytteturisten/
turisten, ønsker vi å være et godt tilbud for
bygdefolket og nærmiljøet.
Har du/dere ønsker, så vær så snill og si ifra.
Vi trenger konstruktive tilbakemeldinger for å
imøtekomme ønsker og behov.
Velkommen til oss!
Hilsen fra Inger Marie Aasen Bjerkerud og
Martha Kristin Gaptjern

Vi har møte- og festlokaler både på stedet og
utenom til alle anledninger. Her vil du også
få muligheten til å kunne bestille ditt event.
Området rundt er også godt egnet til lek, moro
og aktivitet.

MATUTLEVERING

HAR DU BEHOV FOR MAT?
Vi trenger litt erfaring for å vite når og hvor
ofte vi har mat å formidle videre, men om du
tenker at du trenger dette tilbudet så ring oss
eller send sms, så avtaler vi videre derfra.
Har du lyst til å være frivillig?

Frelsesarmeen Hallingdal har i flere år drevet
med matformidling. De har tatt hånd om
overskuddsvarer fra dagligvarebutikker og formidlet denne videre. Et par matposer hjelper
godt når økonomien er trang, og samtidig får
butikkene redusert matsvinnet sitt.

Om du har lyst til å hjelpe til som frivillig med
å hente mat fra butikken på Flå eller fra matvarelageret på Gol så er vi også takknemlig for
det. Ring oss eller send sms.

I Hallingdal har Frelsesarmeen et matvarelager
på Gol. Frivillige og tjenester i flere kommuner samarbeider med Frelsesarmeen om å få
maten videre til personer som trenger det. Fra
1. mars starter dette også opp på Flå. I starten stiller helsetjenesten med frivillige, men
vi håper å få flere med etter hvert.

Kontaktpersoner:
Daglig leder Frivilligsentralen: 907 67 011
Helsesøster: 951 48 061
Psykisk helse: 908 90 977/948 00 591
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Kirkeverge
Martha Kristin Gaptjern
Tlf: 91134327
Kirkekontoret: 32053600/direkte 32053649
Mail: flaakirke@flaa.kommune.no eller
martha.gaptjern@flaa.kommune.no

Informasjon fra Flå menighet
Info fra kirkekontoret

Per Arne direkte. Den årlige dugnaden på kirkegården blir kunngjort på facebook, nettside
og plakater. Følg med!

Vi har vært gjennom et spennende
år, men det har også vært en sorgens
tid med mange begravelser i Flå, en
krevende tid for våre ansatte. Men
med en positiv stab som er fleksible
har dette løst seg på en bra måte. Vi
sender våre tanker til alle pårørende.
6. mars starter vår nye sokneprest Janne Sukka
i en 50 % stilling. Hun skal også fungere som
prostiprest i Hallingdal. Vi gleder oss veldig til
hun skal komme, og ønsker henne velkommen
inn i Flå menighet. Det blir markering av dette i
gudstjenesten søndag 12. mars kl 11.00. Håper
mange har mulighet til å dele denne dagen med
oss. Janne er ei glødende og engasjert dame
som vi gleder oss til å bli bedre kjent med. Både
prost Vigdis og Janne selv har skrevet noen linjer i denne utgaven av Fløværingen.
Det er mange arbeidsoppgaver på kirkegården,
ansatte i deltidsjobb og krevende økonomi, så
vi er veldig takknemlig for de som ønsker å
hjelpe med litt dugnad. Per Arne ønsker seg
veldig en liste med folk han kan ringe til ved
behov. Gode hjelpende hender er vi alltid takknemlige for. Er du interessert i å stå på en slik
ringeliste, så ta kontakt med kirkekontoret eller
- 22 -

Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en prat
på kirkekontoret, så ta kontakt for avtale. I
hovedsak vil jeg være å finne på kirkekontoret
tirsdag/onsdag, men dette kan variere noe frem
til mai pga et opplæringsprogram jeg skal delta
på. I disse månedene vil jeg nok være tilstede
andre dager også. Det beste er derfor å ta en
telefon på forhånd eller sende en mail. Servicekontoret vil være informert.
Vil oppfordre alle til å møte opp på konsert med
Didrik Solli Tangen lørdag 29. april kl 13.00 i
Flå kirke. Stas å få kjente artister i kirken vår.
Blir dette vellykket, så er muligheten større for
å få flere senere.
Er det noen som har ideer til musikk og kulturkvelder o.l. i kirken vår eller på menighetshuset,
så er dere hjertelig velkommen til å komme
med ønsker om dette. Menighetsrådet er også
innstilt på å komme i gang igjen med hyggetreff. Ønsker for dette kan rettes til menighetsrådet eller oss på kirkekontoret.
Vil også minne om at konfirmasjonsdagen i Flå
i år og frem til og med 2020 blir på lørdager
første helgen i mai. Dette er et prøveprosjekt
godkjent av biskopen.

Organist/konfirmantmedarbeider/trosopplærer:
Marianne Gandrud Skinnes
Tlf: 91796377
Kontoret: 32053600/direkte 32053644
Mail: marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no

Det foregår også en betydelig jobb med
registrering av inventaret til kirken. Dette er
det menighetsrådet som har tatt ansvar for,
og Tone Borkamo har tatt et ekstra ansvar.

Velkommen til ny prest
Janne Merete Sukka er ansatt
som prest i Hallingdal prosti. Det
markeres på gudstjenesten i Flå
kirke søndag 12. mars.
Vi har lenge hatt en utfordrende situasjon
i forhold til prestedekningen i prostiet.
Derfor er det en stor glede at Tunsberg
bispedømmeråd åpnet for at vi fikk gjøre
et midlertidig grep, og lyse ut en stilling
som prostiprest i nedre Hallingdal.
Janne Sukka har gjennom årene hatt flere
ulike lederstillinger. Både i kirkelig og politisk
sammenheng. Parallelt med dette har hun
hatt kortere og lengre vikariater som prest.

Kirketjener/klokker
Karin Reiersgård,
Tlf: 97173436
Kirkegårdsarbeider:
Per Arne Martinsen
Tlf: 95937961
Mail: perarne.martinsen@gmail.com

Vi vil ønske alle en fin tid fremover, og husk å
ta vare på hverandre, nyt dagene og livet og
de gode minnene fra livene til de som har gått
bort!
Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor

stilling i Hallingdal tidligere,
uten å få den. Hallingdal
hadde allerede fått en stor
plass i hennes hjerte. Derfor
valgte hun å søke når muligheten åpnet seg på nytt.
Janne er en engasjert person,
både i forhold til samfunnet
rundt seg, og i forhold til
enkeltmennesker. Hun er
oppvokst i en bygd på Sørlandet. Etter
mange år i Oslo, ønsker hun seg tilbake til
bygde-Norge. Hun er musikalsk og sporty.
Hun trives med jakt og fiske. Så når hun
bosetter seg i Flå, bør mulighetene for å
trives være svært gode.
Vi ønsker Janne velkommen til Hallingdal!

Hun kommer nå fra en stilling som sokneprest i Østre Romerike. Hun har søkt

Vigdis Moen Storhaug
prost i Hallingdal
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I 2017 er det 500 år siden Martin
Luther hengte opp sine 95 teser på
#nåde
døra til slottskirken i Wittenberg. Teser
som ga uttrykk for det han lenge hadde
kjempet med. Både i forhold til sin egen
tro, sitt eget liv, og i forhold til kirken. Han kjente seg
selv for godt til at det fantes noen lettvint vei til nåde.

være kirke for mennesker med lang fartstid
i sitt kristenliv, og for mennesker som er
på leting. Mysteriene i vår kristne tro er det
ingen av oss som forstår. Men vi kan undre
oss og glede oss over dem. Både sammen,
og hver for oss.

17
151 7- 20

2017

Hvordan finner jeg en nådig Gud? Det var
Martin sitt store spørsmål. Et spørsmål han
slet med både dag og natt. I vår tid er det
nok ikke dette spørsmålet som er mest stilt.
Verken innenfor eller utenfor kristne miljøer.

I kristen sammenheng betyr «nåde» gratis.
Det er fordi vi tror at Jesus har betalt det vi
skylder Gud i forhold til våre mer eller mindre
prektige, eller haltende liv.

Vigdis Moen Storhaug
prost i Hallingdal

✁

#nåde 2017

G R AT I S B I L L E T T E R
GUDSTJENESTE 2 017

#nåde 2017

#nåde 2017

G R AT I S B I L L E T T E R
GUDSTJENESTE 2 017

NÅDE

G R AT I S B I L L E T T E R
GUDSTJENESTE 2 017

NÅDE

✁

Gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke
bare for ‘viderekomne’. Begrepet ‘personlig
kristen’ har medført at noen opplever at
det er et A- og B-lag i kirken. Vi ønsker å

NÅDE

NÅDE
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#nåde 2017

#nåde 2017

NÅDE

Fra årsskiftet 2017 er det slutt på den norLikevel møtes vi med en nådehilsen ved starske statskirken. Den norske kirke stå på egne
ten av hver gudstjeneste, eller kirkelig handben. Vi skal fortsatt være en folkekirke, og vi
ling. Vi prester er heldige som får formidle
håper at folk ikke skal merke forskjell.
dette søndag etter søndag; Nåde være med
dere, og fred fra Gud
vår far, og Herren Jesus
Kristus.
G R AT I S B I L L E T T E R
G R AT I S B I L L E T T E R
Nåde er på mange
GUDSTJENESTE 2 017
GUDSTJENESTE 2 017
måter blitt et fremmedord. Nåde deg,
sa vi gjerne da jeg var
barn. Da var det ment
som en trussel. Du kan
bare våge... Eller om
vi leikesloss, eller dynket hverandre i snøen,
hendte det også at vi
sa «nåde». Da var det
et signal om at nok var
nok.

Vi får mange gode tilbakemeldinger, både
etter gudstjenester, dåp, vigsel, konfirmasjon
og gravferd. Vi tar også imot andre innspill.
Vi ønsker at kirken skal være et godt rom å
være i – både i gode og andre slags dager.
Har du hatt en god opplevelse, ønsker vi
at du skal komme tilbake. Men kanskje du
opplever at terskelen er for høy, eller at du
trenger et «alibi» for å komme?

Jeg ønsker at 2017 skal bli et år for nye erfaringer og gleder i troens landskap. Vi har et
mangfoldig gudstjenesteliv med ulikt fokus
fra søndag til søndag. Det bør være noe for
enhver smak. Noe for enhver livssituasjon.
Noe for deg, der du er i livet ditt og troen
din akkurat nå.
Nedenfor finner du 5 ‘gratisbilletter’ til fem
fritt valgte gudstjenester i 2017. Kanskje det
kan være alibiet du trenger for å komme til
kirken? Om du ikke trenger noe alibi, kunne
det likevel være fint om du klipper ut en ‘billett’. Du kan levere den til kirkeverten ved
inngangen, eller ta den med når det skal
feires dåp eller nattverd. For å vise at du
har lest kirkebladet, men mest for å minne
deg om at Guds nåde er gratis.

Konfirmantenes
nattcup

Konfirmantleir
14. - 15. januar
14. - 15. januar samlet
konfirmantene fra Flå og
Nes seg på KRIK Høyfjellssenter.

Fredag 3. februar var tradisjonen tro
alle konfirmanter i Hallingdal samlet på Gol samfunnshus for nattcup
i innebandy.

Lørdag hadde de vi tre økter
undervisning med temaene
«Hvem er Gud», «Bibelen»,
«De ti bud», «Trosbekjennelsen», «Kjærlighet» og «Alkohol». Etter dette var det nok
godt med litt fjelluft, så det ble
noen timer med diverse artige
ute-aktiviteter.

Flå (Team Bjørn) gjorde seg godt synlig i
bjørnedrakter lånt fra Bjørneparken, og vi
spilte veldig bra. Men vi måtte (såvidt) se
oss slått etter kvartfinalen.
Det ble i tillegg gjennomført solidaritetstivoli der konfirmantene sammen samlet inn
penger til Kirkens Nødhjelp.

Deretter ble det servert fantastisk taco-buffet før vi hadde
ungdomskveld med Kahoot,
Prestens spørretime og litt
sang. Sosialt samvær og kakekos før leggetid.

Konfirmanter Flå kirke lørdag 6. mai kl. 11
Sigurd Lindquist Gandrudbakken
Ida-Sofie Kaspersen
Paulette Mwanga
Veslemøy Ellingsberg Seterstøen

Theodor Bråten
Hans Erik Buøen
Marie Amlie Ekeren
Andreas Evenstuen
Marte Frydenlund
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Søndag var en trøtt dag for
noen;-) Teorien denne dagen
var «Liturgi og nattverd», noe
som var litt tørt en søndag
morgen. Men etter en runde
på dansegulvet og en pause var
de fleste klare for å ha gudstjeneste (som legges opp på en
litt annen måte ved leir; mer
type ungdomsgudstjeneste
med forenklet liturgi og salmer/lovsang i moderne form)
Før vi forlot fjellet, spiste vi en
varm lunsj sammen.
Inntrykket er at årets konfirmantkull har nysgjerrige, delaktige, høflige, veloppdragne,

omgjengelige, snille og
flinke ungdommer. Ta godt
vare på de:-)
Tusen takk til foreldre som
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bidro for å gjøre denne leiren mulig, og TUSEN TAKK
FOR TUREN

Minneverdige øyeblikk
Det var mange flotte musikalske
stunder i Flå kirke på slutten av 2016,
så vil legge ved noen bilder her for å
oppsummere noe av det som skjedde:
Flott julekonsert med Sigmund Groven, Iver
Kleive og Anne Vada.
Ei lysmesse litt utenom det vanlige med konfirmantene, Flåkk og Gla ’koret.
En fin julesangkveld med bla. gjester fra Ål:
Kristine Kapperud og Oddvar Myro.
Aktive skolebarn som bidro på mange måter
under skolegudstjenesten.
Takk til Nina Røkkum, Sigrid Margrethe

Trosopplæringen i Flå

Gandrud Stillingen, Signe Marie Wold, Leif
Nordblom, Kolbjørn Skinnes, Arne Olav
Mæhlum, Leander Gaptjern (som dessverre ble
syk julaften), Per Arne Martinsen og Martha
Kristin Gaptjern for mange timer frivillig innsats for å skape en musikalsk julaften i kirka.
Ingenting gleder en organist mer enn mennesker som er villige til å vise hvilke talenter de har.
Er det flere som vil vise hva de kan, ta kontakt.

Nå etter nyttår har vi gjennomført «Fargerik gudstjeneste» med karneval og
dåpslystenning. Det ble ei messe med
rytmer, dans, sang og andre aktive innslag med barna i fokus. Alle barn som
møtte til messa fikk en gave med seg.
Etterpå samlet vi oss på menighetshuset
for karnevalsfeiring med boller, ansiktsmaling, pinjatta og lek/tegning.

Tusen, tusen takk alle sammen, og også en
stor takk til prest Kjell Bjørka som alltid er så
positiv og syr sammen flotte stunder i kirken.

Flåkk (3-10 år) samles siste gang før
sommeren 3. april kl. 16.15-17.45 på
Veksthuset.

Marianne

I samarbeid med Krødsherad, er det
mulig å reise dit på babysang. Neste
gang er 28.3 kl. 11. Sang og dans med
lunsj sammen før det avsluttes 12.30.
Ved spørsmål, kontakt Karolina på
97548020.
Det er også opprettet et samarbeid
med helsestasjonen i Flå når det gjelder
babytreff. Helsesøster og undertegnede
vil være tilstede på treffene. Vi ønsker å
tilrettelegge disse treffene etter hva dere
med babyer ønsker å gjøre, så innspill er
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kjempefint. Nå nærmer det seg vår, så
kanskje en trilletur i varmen sammen
frister mye? De neste treffene er torsdag 23.3, 20.4, 18.5 og 15.6 kl. 13-14. Vi
møtes på helsestasjonen.
De som er registrert hos oss og skal
begynne på skolen til høsten, kan i disse
dager gjennomføre dåpsskole der de
bla. blir bedre kjent i kirkerommet. I tillegg vil de som går
i 1. trinn få invitasjon om å bli med
på gårdsbesøk til
Laila Sævre for å
se på de nyfødte
lammene og høre
fortellingen om
det gode gjeteren. (Dette gjelder
også registrerte.
Ved spørsmål,
kontakt Marianne
G. Skinnes, tlf.
91796377, e-post:
marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no. Lik Facebooksiden «Trosopplæringen i Flå» for oppdateringer.
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Vi går i kirken

Team Skjærgårds
Team Skjærgårds er seks fremadstormende
musikere som reiser rundt i landet med
fengende konserter. Snart kommer Team
Skjærgårds til Flå kirke, da i forbindelse med
konfirmantenes lørdagssamling, men alle
som vil er hjertelig velkommen!
Teamet har sin base på anerkjente Musikkfolkehøgskolen Viken hvor de øver, terper
og veiledes for å at turnéprogrammet skal
sitte som ei kule. Leder for teamet er den
etablerte musikkpedagogen og bassisten
Thomas Engebretsen!
Team Skjærgårds er et samarbeid mellom
Musikkfolkehøgskolen Viken, Stiftelsen
Skjærgårdsgospel og Acta. I hele år skal
teamet reise rundt i landet med over 50
spillejobber. Her vil de inspirere tusenvis
av unge publikummere.

For Team Skjærgårds er dette et år helt
utenom det vanlige. Og forhåpentligvis vil
de gi deg en musikalsk opplevelse du sent
vil glemme!
Sted: Flå kirke
Tid: Lørdag 22. april kl 12.00 - GRATIS!

«Visst gør det ont när knoppar brister»
Forandringer og skiftninger møter oss stadig i
livet - i større eller mindre grad. Noen endringer
opplever vi alle, som når årstidene skifter slik
som nå -fra vinter til vår. Det er en ganske så
forutsigbar endring, mens andre skifter kan
være ukjente og uforutsigbare. Kanskje skifter
vi jobb, eller skal inn i skole eller rett og slett
blir stående uten jobb. Relasjonene til de som
er rundt oss kan gå i stykker eller vi mister noen
som sto oss nær. Mange opplever å måtte etablere seg på nytt, med nytt sted og nye mennesker rundt seg.
Endringer kan komme raskt og uforutsett, eller
det kan være planlagt og forberedt. Uansett
opplever vi alle i løpet av livet at vi skal over
i noe nytt - noe som er ukjent og som vi ikke
helt vet hvordan blir. Det kan være mye godt i
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det, og mange av oss gleder oss til nye ting som
ligger foran. Men noen ganger kan opplevelsen
være at selve grunnlaget vi står på forsvinner
bort fra oss, og at det virker helt umulig å se
noe godt i endringene som kommer. Det er
skremmende og skummelt. Vil jeg fikse dette?
Hvordan kommer dette til å bli? vil jeg få fast
fotfeste under beina igjen?
Når endringer skjer i våre liv, samtidig som om
samfunnet rundt oss endres stadig raskere, så
kan det kjennes som om det blir for mye på en
gang. Spesielt om vi er alene med alle tanker,
bekymringer og frykt. Da kan det bygge seg
opp til en stor og altomfattende klump inni oss.
Men den klumpen kan krympe om vi deler den
med noen, og ikke minst om vi tørr å stole på
at vi kommer gjennom det ukjente. Det kan

Søndag 26. mars (Maria Budskapsdag).
Kl. 11:00	Familiegudstjeneste, dåpsskole
6 åringer, kirkekaffe, årsmøte
Offerformål: Menighetens
misjonsprosjekt
				
Søndag 9. april (Palmesøndag)
Kl. 11:00	Offerformål:
Trosopplæringen i Flå
		
Torsdag 13. april (Skjærtorsdag)
Kl. 11:00 Flåheimen
		 Nattverdgudstjeneste
Kl. 14:00 Varmestua Sauvall, Høgevarde
		
Mandag 17. april (2. påskedag)
Kl. 11:00 Offerformål: Blå Kors
		
Søndag 30. april (3 s. i påsketiden)
Kl.11:00	Samtalegudstjeneste
		Offerformål:
Familievernkontoret i Hallingdal
Lørdag 6. mai
Kl. 11:00 Konfirmasjon
		Offerformål:
Konfirmantarbeidet i Flå
Onsdag 17. mai
Kl. 		 Se 17.mai-program
		 Offerformål: Kirkens Nødhjelp
		
rett og slett gå bra, selv om det ikke kjennes
sånn i øyeblikket.
Jeg tror på viktigheten av å dele våre bekymringer med noen. Det funker rett og slett. Og så
tror jeg på viktigheten av noe i samfunnet vårt
som står stødig gjennom skifter og stormer. Jeg
er så privilegert at jeg skal få jobbe i kirka i Flå
fremover, og for meg er kirka et sted som står
fast når tilværelsen oppleves kaotisk og uten

Søndag 21. mai (6 s. i påsketiden)
Kl.11:00 Offerformål: Modum Bad
		
Lørdag 3. juni (Pinseaften)
Kl.18:00 (pinsevake)
		Offerformål:
Menighetsarbeid i Flå

Døde
November
Niels Oddvar Martinsen
Einar Ro
Desember
Margit Tollefsen
Ingeborg Stavn
Januar
Egil «Bust» Myrland
Magne Løkka
Anne Berg
Anders Seterstøen
Karin Margit Hilde
Ingrid Ekeren
Gunnar Tollefsen
Februar
Rudolf Karlsen
Ole Gandrud

fortfeste. Uansett hvor stor eller liten troa vår
er, hvor ofte vi sniker oss innenfor kirkedøra
eller sender en tanke eller bønn til Gud, så er
kirka der. Et sted for oss alle - et sted som står
stødig, og et sted hvor det går ann å komme
med hele livet, bekymringer og gleder. Håper
vi sees.
Janne Sukka
Sokneprest Flå
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

KONSERT

DIDRIK SOLLI-TANGEN
FLÅ KIRKE LØRDAG 29. APRIL KL 13.00
Hvor startet det hele? Didrik tar publikum på en musikalsk reise fra hans første opptreden som
15-åring og frem til det han driver med i dag. Vi får høre viser, musikaler, lett pop og opera.
Billetter fås kjøpt på billettservice kr 325
Billett i døra koster kr 350

Årets fasteaksjon i Flå er man. 3. april
Den har fokus på vann og menneskers rett til vann. Aksjonen
har fått overskriften «Ja, vi elsker dette vannet».
Ta godt imot konfirmantene!

